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Dat a
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02/08/2019

Expedient
Expediente

E-00702-2019-000057-00

Servici
Servicio

SER. TRANSP-GOVERN OBERT

Destinatari(ària) / Destinatario(a)

Secció
Sección
ASSUMPTE
ASUNTO

CARTA

NOTIFICACION

OBERTA

A LA COMUNITAT

DE COL·LABORADORS

I USUARIS

D’OPENSTREETMAP
Les dades publicades al portal de dades obertes de l’Ajuntament de València, es publiquen sota
la llicència d’àmbit mundial Creative Commons – Reconeixement ( CC-By 4.0 ), que permet:
Copiar, distribuir i divulgar públicament.
Modificar, transformar o adaptar.
Desenvolupar obres derivades
Utilitzar amb fins comercials o no comercials.
Igualment esta llicència obliga a:
Mencionar l’autoria de l’Ajuntament de València en format HTML, pot utilitzar-se el marcat
següent: Font de les dades: Ajuntament de València
El reconeixement de l’Ajuntament de València com font de les dades cal fer-lo específicament
per cadascun de les dades i no de forma genèrica.
S’insta a l’usuari a informar de l’Ajuntament de València tots els projectes desenvolupats o
derivats de l’ús de les dades, de manera que puguen ser publicats en este portal, amb la finalitat
d’estimular la reutilització de dades del sector públic.
Així mateix, l’Ajuntament de València podrà requerir a l’usuari dades estadístiques relatives als
productes o servicis generats a partir de les dades reutilitzades, a fi de conéixer millor l’ús de la
informació i per a millorar el catàleg de dades disponibles.
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L’usuari, en el transcurs de la reutilització dels conjunts de dades, no podrà alterar el sentit de la
informació de manera que esta es veja desnaturalitzada o desvirtuada. Esta llicència permet als usuaris
compartir i adaptar el contingut sempre que es reconega la font.
Així i tot, l’Ajuntament de València estima la sol·licitud d’OpenStreetMap i autoritza l’ús de les
dades obertes del portal de dades obertes de l’Ajuntament de València.
Per garantir que els usuaris estiguen correctament informats de la precisió de les dades, serà
necessari que conste en un lloc visible la data en la qual OpenStreetMap ha accedit a la informació del
portal Open Dat .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS / PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Les dades de caràcter personal que apareixen en esta comunicació formen part d’un
tractament del que és responsable l’Ajuntament de València, la finalitat del qual és la
tramitació d’expedients administratius i, sobre la base del que es disposa en el Reglament
General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, vosté podrà exercitar els drets d'accés,
rectificació, supressió i altres contemplats en el citat Reglament, com s’explica en la
política de privacitat de la web d’este ajuntament: www.valencia.es.

Los datos de carácter personal que aparecen en esta comunicación forman parte de un
tratamiento del que es responsable el Ayuntamiento de València, cuya finalidad es la
tramitación de expedientes administrativos y, sobre la base de lo dispuesto en el
Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, Ud. podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, supresión y otros contemplados en el citado
Reglamento, como se explica en la política de privacidad de la web de este ayuntamiento:
www.valencia.es.
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